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21 oktober 2014 

 

Pressmeddelande 

Här är de nominerade bidragen till Spinn 2014 
 

För elfte året i rad anordnar branschföreningen PRECIS tävlingen Spinn, som belönar Sveriges 

bästa marknads-PR. Ikväll presenterades de nominerade bidragen inom varje tävlingskategori 

under ett nomineringsmingel på No 18 och nu vet vi vilka bidrag som har chans att vinna de 

prestigefyllda priserna.  

 

Spinngalan går av stapeln den 20 november. Då kommer ett guld och minst ett silver koras inom varje 

tävlingskategori. Förutom de elva kategorier som presenteras nedan kommer PRECIS styrelse att utse 

Årets Rookie inom PR-branschen 2014. Dessutom kommer Spinns huvudsponsor Cision dela ut sitt 

eget pris Cision PR Influencer Award, som delas ut till den PR-konsult som under året haft stort 

digitalt inflytande. 

 

Här är hela listan på de nominerade bidragen: 

 

Årets bästa PR-kampanj  
Wenderfalck med 7-Eleven Wedding Chapel för 7-Eleven  

Feel Communication med #Hundraklappen för Advisa 

FamiljenPangea med The Robot Project för KTH 

Ingo/Cohn&Wolfe Stockholm med Dill för Lidl 

DDB Stockholm med Är du Klaus-Heidi? för Lufthansa 

ANR BBDO med Living with Lag för ume.net/Umeå Energi 

Prime med Democreativity för Visit Sweden, Business Sweden, Svenska institutet och NSU 

 

Årets konsumentkampanj  
Wenderfalck med 7-Eleven Wedding Chapel för 7-Eleven 

Jung Relations med Blossa - Årets smak är din smak för Altia - Blossa 

Wenderfalck/Haleluja/Heja med Nycklar på Drift för Balticgruppen 

Rippler Communications med Månhuset för Falu Rödfärg 

DDB Stockholm med Är du Klaus-Heidi? för Lufthansa 

Prime med Scandic To Go för Scandic Hotels 

http://se.cision.com/
http://news.cision.com/se/cision/r/brit-stakston-vinnare-av-cision-pr-influencer-award-2012,c9335761
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ANR BBDO med Living with Lag för ume.net/Umeå Energi 

 

Årets business to business 
Abby Norm med Photoshop Live - Street Retouch Prank för Adobe 

Greenhill Relations/Bloggbyrån med Alessandro Ripellinos Valkompass för Alessandro Ripellino 

Arkitekter 

Spotlight PR med Byggcheferna mot machokultur för Byggcheferna 

Cohn & Wolfe Stockholm Serier i undervisningen för Egmont Kids Media Nordic 

 

Årets digitala kampanj  
Jung Relations med Stan Yourself för Adidas 

Volontaire med Ikano Flappy Saver för Ikano Bank 

Prime med Life At Home för IKEA 

Stendahls/Perspective Communication med Det är rösten som räknas - Göteborgs Lucia 2013 för 

insideout AB/Göteborgs Lucia 2013 

Wenderfalck med Match Machine för MTV 

ANR BBDO med Living with Lag för ume.net/Umeå Energi 

Prime med Democreativity för Visit Sweden, Business Sweden, Svenska institutet och NSU 

Jung Relations med The Stutterheim Puzzle för Volvo Cars 

 

Årets integrerade kampanj 
Diplomat Communications/YouMe Agency med Doftljuset Skoltoalett för Almega 

Serviceentreprenörer 

Prime med Odelat för Folkoperan 

DDB Stockholm med Är du Klaus-Heidi? för Lufthansa 

 

Årets massmediekampanj 
Rippler Communications med Månhuset för Falu Rödfärg 

Stendahls/Perspective Communication med Det är rösten som räknas – Göteborgs Lucia 2013 för 

insideout AB/Göteborgs Lucia  

Socialdemokraterna med Hej Filippa! för Socialdemokraterna 

Cohn & Wolfe Stockholm med Så går det i valet - ska vi slå vad? för Unibet 

Prime med Democreativity för Visit Sweden, Business Sweden, Svenska institutet och NSU 

 

Årets event marketing  
Volontaire med Play in the Shade för Cancerfonden 
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Det med Streetfood by Diners Club för Diners Club 

Prime med Scandic To Go för Scandic Hotels 

 

Årets samhällsinformationskampanj 
Burson-Marsteller med #Backie – När svenskar vände ryggen till cancer för Euromelanoma 

FamiljenPangea med The Robot Project för KTH 

ANR BBDO med Like a Swede för TCO 

 

Året non-profit  
Volontaire med Play in the Shade för Cancerfonden 

Prime med #sopigstraffskala för Ecpat Sverige 

Stendahls/Perspective Communication med Det är rösten som saknas - Göteborgs Lucia 2013 för 

insideout AB/Göteborgs Lucia 

JKL med Pensionärsskattekalkylatorn för SPF 

Stakston/HandsUp Productions/Multi Platinum/Chimney Sweden med Free Dawit för 

Stödföreningen Free Dawit 

ANR BBDO med Like a Swede för TCO 

 

Årets varumärkesbyggare 
Jung Relations med Blocket för miljön för Blocket 

Cohn & Wolfe Stockholm med Carlsberg Non Alcoholic för Carlsberg Sverige 

FamiljenPangea med Ingenjörskonst finns i det du älskar för KTH 

Rättviseförmedlingen med Mångfaldsförmedlingen för Rättviseförmedlingen 

Prime med Rörmokare utan gränser för Comfort 

Hero Kommunikation med Svensk Fågel för Svensk Fågel 

 

Årets content marketing 
Jung Relations med Blocket vs Earth Overshoot Day för Blocket 

MSLGROUP Stockholm med #CC24 för Comedy Central 

Cohn & Wolfe Stockholm med Serier i undervisningen för Egmont Kids Media Nordic 

Rippler Communications med Månhuset för Falu Rödfärg 

Pronto med Joller - en podcast föräldrar emellan för Philips Avent 

FLB Europa med Norrlands Guld JamCooler för Spendrups 

 

Stort grattis till alla nominerade! Vi ses på Spinngalan den 20 november. Till dess kan du följa 

uppladdningen på Twitter under #spinn14 och kolla in Spinns Facebooksida. 
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För mer information besök spinn.nu eller kontakta Kaj Flick, kaj.flick@precis.se, 070-674 01 65 

 

 

  


